
In Ankeveen nu, was het de gewoonte dat de jongens vóór 
de kermis aan de ouders van hun uitverkorene voor dat 
jaar een 'kermiskoek' gaven, waarna het stel zich in de 
feestvreugde stortte. 
De belangrijkste attraktie was wei de kop van Jut, waar
mee je als jongen de blitz kon maken. Er is geen kermis 
denkbaar zonder oliebollen, die hier werden aangevoerd 
per kruiwagen. Op zondagavond trok de jeugd naar het 
stamcafé en dronk daar met z'n allen wijn, waarbij ge
kookte eieren gegeten werden! 

Terug naar de koek. Op maandag of dinsdag ging de jon
gen koffiedrinken bij het meisje thuis. Als het meisje 
hem aardig vond, kreeg hij een plak koek bij de koffie 
en mocht blijven komen. Werd hem het korstje of 'kontje' 
van de koek gepresenteerd, dan zag zij van een nadere 
kennismaking af. 
Wel een zoete manier om een blauwtje te lopen! 
Waren er in Eemnes ook dergelijke gebruiken? 
We weten dat de kermis hier in de Kerkstraat werd ge
houden en dat Mie Oliebol daar goede zaken deed, even-
els verschillende snoepkramen. Wie kan er nog meer over 
vertellen? Reakties graag aan: 

Bertie van Wijk 
Raadhuislaan 39 
tel. 14689 

Raadsbesluiten uit de oude doos. 

Wij hebben allemaal wel eens stil gestaan op de Wakke
rendijk of Meentweg om voorrang te geven aan de koeien 
die in het voorjaar hun sta verlaten om het malse 
gras op te zoeken In het najaar kan hetzelfde gebeu
ren, als de warme stal trekt. Een knus gegeven dat bij 
ons agrarisch dorp hoort. 
In vroeger tijden was het kennelijk een beestenbende 
geworden, waaraan door onderstaand raadsbesluit een 
eind moest komen. 

'Daar men dagelijcx waerneemt dat enkele personen tegen 
de verordening of het out recht van Emenes in, dagelijcx 
met schapen langs de wegh gaen drijven, waerdoor deze 
wert afgelopen en geruïneert tot een ieders naedeel, 
daarom is door de ondergetekenden, buurmeester, raden 
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en schepenen van Emenes binnendijcx, in vergadering 
bijeen zijnde, besloten en vastgelegd dat van nu af 
aen 'niemandt sich sal hebben te verstouten' schapen 
langs de hoge wegh* door Emenes-binnendijcx te drijven, 
wijden ofte hoeden. Ais dit toch gebeurt, zullen deze 
schapen morden geschut en in de schutbanck gebracht 
worden. 

Voorts is besloten dat van nu af aen niemandt paerden, 
koeijen of calveren los op de wegh sal mogen laten lo
pen, op straffe als hierboven. 

Is ook besloten dat van nu voortaen geen varekens op 
de wegh sullen mogen lopen, tensij de e goet gepint, 
geringht en van een behoorlijk heek voorsien en om
hangen zijn, op straffe dat varekens die op de wegh 
gevonden worden sonder heck, pin of ringh, dat deze 
sullen worden geschut en in de schutbanck gebracht, 
zoals dat behoort.' 
Bovenstaand besluit werd genomen op 30 maart 1686 en 
ondertekend door:P. Michelet (de stadhouder), Jacob 
Tonissen (de Boer), Jan Jansz, Claes Jansz, Loogh 
Jacobsen, Jan de Groot en E. Maes, de sekretaris. 

* Eeuwenlang wordt, dat de Wakkerendijk betreft, ge
sproken over de 'hoge' weg en de 'neer' weg. De 
'Hoge' weg was waarschijnlijk de dijk met waterke
rende funktie, inmiddels afgegraven en fietspad ge
worden, en de 'neer'weg de tegenwoordige straatweg. 
Begrijpelijk dat men zich zorgen maakte over het 
'aflopen en ruïneren' van die waterkerende dijk. 

Bertie van Wijk. 

Bron: Oud Archief Eemnes, nr. 32, blz. 58-59. 

Van de Redactie 

Graag ontvangen wij de copy voor het volgende boekje 
voor 15 november 1984. 
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